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Streszczenie 
Skóra jako najbardziej zewnętrzna warstwa naszego ciała jest bezpośrednio narażona na działanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych, a zatem proces jej starzenia przebiega znacznie szybciej niż innych organów. Proces 
starzenia jest nie do powstrzymania i do odwrócenia, zatem warto skupić się zawczasu na jego prewencji  
i opóźnieniu. Na podstawie najnowszych badań wyszczególniono składniki odżywcze posiadające właściwości 
antyoksydacyjne, które mają potwierdzone działanie przeciwzapalne i opóźniające procesy starzenia. Warto również 
zwrócić uwagę na istotę aktywności fizycznej, która m.in. wspiera transport substancji odżywczych do komórek.  
Artykuł stanowi przegląd publikacji baz medycznych z lat 2000-2015, które dotyczyły wpływu żywności  
i suplementów diety na proces starzenia się skóry.  
 
Słowa kluczowe: dieta anty-aging, starzenie się skóry, antyoksydanty 
 

Abstract 
The skin as the top layer of our body is directly exposed to harmful external factors, and therefore the aging process 
is much faster than other organs. The aging process cannot be stopped and reversed, so it is worth to focus  
in advance on the prevention and delay. Based on the latest research specified nutrients having antioxidant 
properties that have proven anti-inflammatory and anti-aging. It should also pay attention to the essence of physical 
activity, which, among others, supports the transport of nutrients to the cells.The article is a review of medical 
databases publications from the years 2000-2015, which concerned the impact of food and nutritional supplements 
for skin aging process. 
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Wstęp 

Skóra jako najbardziej zewnętrzna powłoka ciała 
jest bezpośrednio narażona na działanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych. Dlatego też proces jej 
starzenia przebiega znacznie szybciej niż innych 
organów. W zależności od przyczyny można wyodrębnić 
kilka rodzajów starzenia się skóry: starzenie 
wewnątrzpochodne (związane  z wiekiem i gospodarką 
hormonalną), starzenie mimiczne oraz starzenie 
zewnątrzpochodne (powstające pod wpływem takich 
czynników zewnętrznych jak: promieniowanie UV, 
temperatura, dym tytoniowy). Ponadto, biorąc pod 
uwagę fakt, że proces ten przebiega w podobny sposób 
u ogółu populacji danego gatunku, można  

 
 
wywnioskować, że jego przebieg ma podłoże 
genetyczne. Stwierdza się zatem, że proces starzenia się 
skóry ma charakter wieloczynnikowy, na którego 
przebieg wpływają zarówno czynniki genetyczne,  
jak i środowiskowe. Starzenie się skóry obejmuje  
zmiany właściwości fizjologicznych, morfologicznych 
oraz fizycznych poszczególnych warstw skóry. Naskórek 
staje się cienki, w skórze właściwej maleje liczba włókien 
kolagenowych, naczyń krwionośnych oraz gruczołów 
potowych i łojowych, a podskórna tkanka tłuszczowa 
zanika. To prowadzi do zaburzenia termoregulacji, 
suchości skóry i do spadku elastyczności i wytrzyma- 
łości skóry. Efektem końcowym jest powstawanie 
zmarszczek [1]. 
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Fotostarzenie się skóry 

Fotostarzenie to proces starzenia się skóry pod 
wpływem światła nasilany działaniem innych czynników 
środowiskowych (np. palenie tytoniu, stres, niewłaściwa 
dieta, zanieczyszczenia powietrza). Promieniowanie  
UV jest niewątpliwie jednym z najsilniejszych czynników 
uszkadzających skórę, prowadzący do przedwczesnego 
jej starzenia. Zmiany powstające pod wpływem działania 
promieni UVB obejmują przede wszystkim naskórek, 
natomiast promieni UVA – skórę właściwą. W procesie 
fotostarzenia skóra nabiera innego wyglądu niż w wyni-
ku starzenia fizjologicznego: oprócz zjawiska suchości  
i mniejszej elastyczności, pojawiają się głębokie 
zmarszczki i bruzdy oraz liczne zmiany barwnikowe [2]. 
 
Proces starzenia się skóry a dieta anty-aging 

Pojawia się coraz więcej badań wskazujących  
na istotne znaczenie poszczególnych składników diety  
w celu prewencji starzenia się skóry. Opracowano  
tzw. dietę anty-aging spowalniającą tempo 
postępowania tego procesu. Duży nacisk kładzie się  
na podaż antyoksydantów (substancje wykazujące 
zdolność do eliminowania wolnych rodników  
z organizmu), do których należy m.in. witamina  
C, witamina E, karotenoidy, polifenole i koenzym  
Q10 oraz witaminy D, niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczonych (NNKT) czy kolagenu.  

 
Witamina C 

Witamina C (inaczej kwas L-askorbinowy) to 
witamina rozpuszczalna w wodzie o silnym działaniu 
przeciwutleniającym. W wyniku etapowej donacji 
elektronu powstaje wolny rodnik askorbylowy, który 
dzięki swojej wysokiej stabilności, może posłużyć jako 
substancja niszcząca inne reaktywne formy tlenu, które 
posiadają destrukcyjny wpływ na stan skóry. Ponadto 
kwas L-askorbinowy stymuluje syntezę kolagenu, 
uczestniczy w procesie dojrzewania i regeneracji tkanki 
łącznej, zwiększa gęstość i elastyczność skóry właściwej. 
Badania na kobietach w wieku 40-74 lat wykazały, że im 
więcej witaminy C dostarcza się z dietą, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia w suchości starczej oraz zmarszczek 
[3]. Organizm ludzki w przeciwieństwie do większości 
zwierząt  nie jest w stanie sam syntetyzować  
tej witaminy, musi być ona zatem dostarczana wraz  
z pożywieniem. Bogatym jej źródłem są owoce 
cytrusowe, czarna porzeczka, brokuły, natka pietruszki 
czy papryczka chilli [4-5]. 

 
Witamina E 

Witamina E to grupa 8 rozpuszczalnych w tłuszczach 
związków chemicznych zwanych tokoferolami i toko-
trienolami. W organizmie człowieka największą rolę 
odgrywa α-tokoferol wykazujący najsilniejszą aktywność 

biologiczną. Jako silny przeciwutleniacz, hamuje 
utlenianie fosfolipidów błon komórkowych i dzięki temu 
stabilizuje błonę komórkową. Warto zaznaczyć, że 
witamina E działa synergistycznie z witaminą C jako 
antyoksydanty. Podczas reakcji z wolnymi rodnikami 
witamina E ulega utlenieniu, co zahamowuje jej 
aktywność i wymaga jej regeneracji. Wtedy wolne 
rodniki zwalcza witamina C, aż do momentu pełnej 
regeneracji α-tokoferolu. To zjawisko może tłumaczyć 
wynik badania, w którym wykazano, że nawet duże 
dawki witaminy E i witaminy C w monoterapii nie 
zapewniały większej ochrony przed promieniowaniem 
UV. Natomiast w przypadku terapii łączonej ochrona  
ta była znacznie większa, co stwierdzono na podstawie 
wyższej minimalnej dawki UV wywołującej nasilony 
rumień skórny po upływie 24h  (minimalna dawka 
rumieniowa) [6-7]. Witamina E jest lepiej przyswajalna  
w formie naturalnej niż w formie syntetycznej. Jej 
głównymi źródłami pokarmowymi są nasiona pszenicy, 
olej słonecznikowy, kukurydziany i sojowy oraz zielone 
warzywa liściaste, orzechy i żółtka jaj.  

 
Karotenoidy 

Karotenoidy to barwniki pochodzenia roślinnego, 
do których zaliczamy takie związki jak: α- i β-karoten, 
likopen, fitoten, fitofluen, astaksantyna, zeaksantyna,  
α- i β-kryptoksantyna oraz retinol. Należą do 
prekursorów witaminy A i stanowią główne jej źródło  
w diecie człowieka. Substancje te są silnymi anty-
oksydantami i wykazują właściwości fotoprotekcyjne. 
Najlepiej przebadanym przedstawicielem karotenoidów 
jest β-karoten. Podstawową jego rolą jest aktywacja 
prowitaminy A oraz walka z wolnymi rodnikami.  
Jak wskazują badania, wykazuje on także działanie 
fotoprotekcyjne [8-9], a skuteczność tego działania 
zależy od dawki i czasu trwania leczenia, co przekłada się 
na wyższe stężenia karotenoidów w skórze [10-11]. 
Ponadto w jednym z badań wykazano, że w fibroblastach 
β-karoten może skutecznie spowalniać mutacje 
mitochondrialnego DNA powstające po naświetleniu 
promieniami UV [12]. Podstawowymi źródłami  
β-karotenu są żółte i czerwone warzywa oraz owoce,  
a także ciemnozielone warzywa liściaste: marchew, 
słodkie ziemniaki, dynia, pietruszka naciowa, szpinak, 
papryka, brokuł, morela, mango, papaja, pomidor.  

Również likopen, zawarty w czerwonych owocach  
i warzywach takich jak: pomidor, arbuz, papaja, 
wykazuje działanie ochronne przed poparzeniami 
słonecznymi. Po ekspozycji na promieniowanie  
UV substancja ta ulega intensywniejszemu rozkładowi 
niż β-karoten, co wskazuje na jego rolę w zmniejszaniu 
stresu oksydacyjnego w tkankach [13]. Likopen jest także 
substancją o udowodnionym działaniu przeciwnowotwo-
rowym [14]. Warto zaznaczyć, że przyswajalność tej 
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substancji zwiększa się pod wpływem obróbki termicznej 
oraz w obecności tłuszczów [15]. 

Kolejnym przedstawicielem grupy karotenoido-
wców jest astaksantyna występująca w drożdżach, 
niektórych rybach oraz owocach morza. Występuje także 
powszechnie w ciele glonów, u których pełni funkcję 
ochronną przed promieniowaniem UV. Dla człowieka 
wykazuje również szereg korzystnych działań. 
Astaksantyna posiada silny potencjał biologiczny, gdyż 
może zapobiegać niekorzystnym zmianom w aktywności 
peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej 
wywołanym przez promieniowanie UV. Wykazuje także 
silne działanie ochronne przeciwko promieniowaniom 
UV i przeciwko powstawaniu zmian przez nie 
wywoływanych. Jej potencjał fotoochronny wydaje się 
być nawet większy niż β-karotenu [4, 16]. 

Retinol to substancja rozpuszczalna w tłuszczach, 
posiadająca dwa aktywne metabolity: retinaldehyd  
i kwas retinowy. Retinaldehyd bierze udział w procesach 
widzenia. Retinol jest niezbędny do prawidłowego 
działania organizmu, niestety nie jesteśmy w stanie go 
syntezować. Jego pokarmowe źródła to: wątroba, mleko, 
żółtka jaj, sery i tłuszcz rybi. Naturalnie występująca 
witamina A (retinol) oraz jej syntetyczny odpowiednik 
wykazują się podobnym działaniem biologicznym. 
Witamina ta jest niezbędna do prawidłowego wzrostu  
i różnicowania keratynocytów, dlatego jej niedobór 
objawia się najczęściej suchą, zrogowaciałą i łuszczącą 
się skórą oraz paznokciami i włosami podatnymi  
na złamania. Powszechnie witamina A używana jest  
w preparatach do stosowania miejscowego. Pochodne 
witaminy A wykazują szereg działań na skórę: wygładzają 
ją, poprawiają spoistość naskórka i redukują naskórek 
zrogowaciały, redukują objawy fotostarzenia i wygładza-
ją zmarszczki mimiczne. Niemniej jednak suplementacja 
retinolu i jego pochodnych w celu zapobiegania starze-
nia się skóry nie jest zalecana [17]. 

 
Witamina D 

Synteza witaminy D w skórze jest głównym  
jej źródłem dla naszego organizmu. Pod wpływem 
promieniowania UVB dochodzi do konwersji  
7-dehydroksycholesterolu do cholekalcyferolu (witamina 
D3), który podlega następnie dalszym przemianom  
w wątrobie i nerkach. Małe ilości witaminy D2 i D3 mogą 
być dostarczane wraz z mięsem ryb (łosoś, dorsz, śledź, 
makrela, sardynki), tranem, wątrobą, żółtkiem jaja lub 
niektórymi grzybami. W krajach europejskich dodatkowo 
wzbogaca się niektóre produkty w celu zapobiegania 
ewentualnym niedoborom. Witamina D ma znaczący 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jej 
aktywny metabolit – 1,25-dihydroksycholekalcyferol 
(1,25(OH)2D3) chroni komórki skóry przed apoptozą 
spowodowaną promieniowaniem UV, hamuje aktywację 

kinazy białkowej wywołanej stresem oraz hamuje 
wytwarzanie interleukiny IL-6, przez co chroni skórę 
przed uskodzeniami [18]. Ponadto wykazuje działanie 
przeciwnowotworowe [19]. Wraz z wiekiem maleje 
zdolność skóry do syntezy witaminy D3, co może 
doprowadzić do jej niedoborów. Chang i wsp. w swoich 
badaniach przeprowadzonych na kobietach powyżej  
40 roku życia wykazują, że istnieje korelacja między 
starzeniem się skóry a niskim poziomem prekursora 
witaminy D – 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D3). 
Niemniej jednak potrzeba więcej badań nad tą 
zależnością [20]. 

Polifenole 
Polifenole to grupa związków chemicznych o silnym 

działaniu antyoksydacyjnym. Wraz z dietą jesteśmy  
w stanie dostarczyć spore ilości tych związków, gdyż 
występują one powszechnie w żywności, w wielu 
owocach i warzywach a także w winie, kakao czy 
herbacie. Niestety wykazano, że obróbka termiczna 
przyczynia się do znacznego obniżenia ich ilości  
w produktach [4]. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono 
wiele badań nad mechanizmem działania polifenoli. 
Związki te mają na pewno zdolność do obniżania stresu 
oksydacyjnego, dzięki czemu chronią DNA przed 
uszkodzeniem. Ponadto chronią przed szkodliwym 
promieniowaniem UV [21].  

Wśród polifenoli na szczególną uwagę zasługuje 
resweratrol. Jego  najbogatszym źródłem są owoce 
czerwonych winogron oraz czerwone wina. Resweratrol 
wykazuje silne działanie przeciwutleniające, przeciw-
zapalne i przeciwnowotworowe [22]. Ma również 
udowodnione działanie w prewencji chorób sercowo-
naczyniowych [23].  

Zielona herbata dzięki zawartości dużej ilości 
polifenoli (w szczególności katechin i flawonoli) również 
może pełnić rolę ochronną przed starzeniem. Badania 
wykazały, że dzięki obecności galusanu epigallokatechiny 
(EGCG) wyciąg z zielonej herbaty wykazuje także 
działanie przeciwzapalne i redukuje rumień skóry po 
kontakcie z nadmiernym promieniowaniem UV [24-25]. 
 
Ubichinon (koenzym Q10) 

Ubichinon jest endogennym związkiem 
witaminopodobnym, rozpuszczalnym w tłuszczach. 
Znajduje się w większości komórek eukariotycznych  
i jako składnik łańcucha transportu elektronów  
bierze udział w procesie wytwarzania ATP w procesie 
oddychania tlenowego. Koenzym Q10 (CoQ10) jest także 
silnym przeciwutleniaczem. Jego wysokie stężenie 
znajduje się w zewnętrznej warstwie naskórka, gdzie 
działa jako ochrona „pierwszej linii”. W diecie bogatym 
jego źródłem są tłuste ryby, podroby i pełnoziarniste 
produkty. Należy pamiętać, że jako substancja 
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rozpuszczalna w tłuszczach, lepiej wchłaniany jest  
z posiłkami tłustymi. Niezbędną ilość koenzymu Q10 
można pozyskać dzięki zbilansowanej diecie, niemniej 
jednak istnieje na rynku wiele suplementów i wiele 
kosmetyków zawierających ten związek. Doświadczenia 
wykazały konieczność suplementowania ubichinonu  
w razie niedoboru [26]. Wykazano na szczurach,  
że suplementacja koenzymem Q10 podnosi poziom jego 
homologów, dzięki czemu dochodzi do redukcji ilości 
białek stresu oksydacyjnego i do wzrostu potencjału 
antyoksydacyjnego [27]. W badaniach na ludziach z kolei 
pokazano, że codzienne przyjmowanie 50mg witaminy  
E, CoQ10 oraz selen i stosowanie dodatkowo prepara-
tów miejscowych, skutecznie zwiększa poziom CoQ10  
w naskórku [4].  

 
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 

Wśród niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT) najpowszechniej występującym 
kwasem jest kwas linolowy (omega-6), który bierze 
udział w utrzymywaniu bariery dla wody w naskórku. 
Dlatego jego niedobór prowadzi do nadmiernej utraty 
wody, a z to kolei może mieć istotny związek na proces 
starzenia się skóry. W badaniu obejmującym 4025 kobiet 
w wieku 40-74 lat wykazano, że wyższe spożycie kwasu 
linolowego wiąże się z niższym prawdopodobieństwem 
wystąpienia atrofii skóry i suchości starczej [3]. Oprócz 
kwasu linolowego do NNKT zaliczamy także kwas  
α- i δ-linolenowy, arachidonowy, eikozapentaenowy  
i dokozaheksaenowy. Występują w wielu produktach 
żywnościowych: rybach, owocach morza, olejach, oliwie, 
algach i ziarnach chia. W badaniu pokazano,  
że suplementacja 4g kwasu eikozapentaenowego 
(omega-3) wyraźnie zwiększa MED czyli minimalną 
dawkę rumieniową UV. Wykazano także, że promienio-
wanie UV słabiej indukuje ekspresję białka p53, króre 
jest markerem uszkodzenia DNA [28]. 

 
Kolagen 

Kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej, 
stanowi 1/3 całkowitej masy białka w naszym organizmie. 
Jest bardzo ważnym elementem skóry, odpowiada  
za jej elastyczność i wytrzymałość [29]. Wraz z wiekiem 
obniża się tempo syntezy kolagenu, zmniejsza się 
również aktywność enzymów biorących udział w jego 
przemianach, a co więcej same włókna kolagenu stają 
się cieńsze. To z kolei prowadzi do spadku elastyczności 
skóry i w dużej mierze przyczynia się do powstawania 
zmarszczek [2]. Do tej pory większość preparatów 
kolagenów była stosowana w  profilaktyce schorzeń 
układu ruchu (głównie części chrzęstno-stawowej).   
W ostatnich latach jednak na rynku pojawia  
się coraz więcej suplementów zawierających kolagen, 
które znajdują zastosowanie w pielęgnacji skóry,  

a w szczególności profilaktyki jej starzenia. Doniesienia 
naukowe zdają się potwierdzać skuteczność tych 
preparatów. Badania in vitro na liniach komórkowych 
wykazały wzmożoną syntezę kolagenu pod wpływem 
aminokwasów, z których kolagen jest zbudowany 
(arginina, glicyna, hydroksyprolina) [30]. Opisano także 
wzrost nawilżenia skóry po przyjmowaniu gotowego 
hydrolizatu kolagenowego [31]. W badaniach na 
ludziach zaobserwowano znaczący i utrzymujący się 
przez ponad 4 godziny wzrost stężenia we krwi 
peptydów wchodzących w skład  kolagenu [32]. Nowsze 
badania na szczurach również dostarczają dowodów na 
korzystny wpływ suplementacji hydrolizatów kolagenu 
bydlęcego i rybiego na białka macierzy pozakomórkowej. 
Wykazano, że pod wpływem hydrolizatu wzrosła ilość 
samego kolagenu i ponadto obniżyła się ilość enzymów 
odpowiedzialnych za jego degradację [33-34]. Należy 
mieć na uwadze fakt, że spożywanie nadmiernych ilości 
kolagenu niesie ze sobą ryzyko pojawienia się skutków 
ubocznych takich jak reakcje alergiczne w odpowiedzi  
na kolagen czy też hiperkalcemia i związane z nią zabu-
rzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego 
oraz nerwowego [35]. 

 
Aktywność fizyczna 

Z racji że aktywność fizyczna jest podstawą 
współczesnej piramidy żywieniowej, warto również 
zwrócić uwagę na jej wpływ na proces starzenia  
się skóry. Wraz z wiekiem spada przepływ krwi  
przez naczynia, m.in. z powodu obniżenia poziomu 
tlenku azotu w naczyniach krwionośnych. Wykazano,  
że regularne treningi chronią przed tym zjawiskiem,  
a tym samym wspomagają transport substancji 
odżywczych do komórek [36-37]. Ponadto aktywność 
fizyczna może również chronić przed nadmierną utratą 
kolagenu i tym samym wpływać na większą elastyczność 
skóry w wieku podeszłym [38]. 

 
Podsumowanie 

Niestety starzenie jest procesem nieodwracalnym  
i nie można go zatrzymać. Badania sugerują jednak,  
że mamy wpływ na przebieg tego procesu, gdyż możemy 
go opóźnić poprzez modyfikację czynników środowi-
skowych: niepalenie tytoniu, unikanie stresów, ochrona 
przeciwsłoneczna, odpowiednia ilość snu oraz zbilanso-
wana dieta. Na podstawie dostępnych badań można 
wywnioskować, że najważniejszą rolę odgrywa wzboga-
canie diety w pokarmy będące źródłem antyoksydantów. 
Substancje te mają potwierdzone działanie przeciwza-
palne i opóźniające procesy starzenia. Należy  
zatem pamiętać o spożywaniu owoców i warzyw,  
o odpowiedniej podaży wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych i regularnej aktywności fizycznej.  
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